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Federação Brasileira de Filatelia 
 

Diretrizes para a avaliação das 
coleções de CARTÕES-POSTAIS 

nas Exposições FEBRAF 

 

 
1 - Introdução 
Estas diretrizes são destinadas ao apoio do Júri e dos expositores com conselhos práticos sobre 
como se aplica o Regulamento Especial para as coleções de CARTÕES-POSTAIS nas 
exposições FEBRAF. 
 
O Regulamento Especial apresenta os princípios gerais sobre o material que a coleção pode 
conter e como ela deve ser tratada e apresentada. 
 
Estas orientações não respondem a todas as perguntas que podem surgir. Cada coleção será 
julgada pelos seus próprios méritos. 
 
 
2 – Classificação de uma coleção de cartões-postais 
As coleções de cartões-postais serão classificadas em um dos grupos descritos na tabela 

apresentada a seguir. 

 

Tipo Nome Descrição 

1 Regional 
Um estudo de um lugar, ou lugares, dentro de uma região 
demarcada. Pode existir um aspecto temporal, no qual a 
alteração do local, pela ação do tempo, possa ser demonstrada. 

2 Temática 

Um estudo descrevendo um assunto, um tema ou conceito. 

Pode existir a inclusão de cartões de varios paises, editores, 

fotógrafos, etc. 

3 Social 

Um estudo ilustrando algum aspecto social, seja a história de 

um lugar, povo ou costume através de cartões-postais, sendo, 

entretanto, permitida a utilização de outros materiais para 

melhorar o entendimento. Tais materiais adicionais podem ser 

fotografias, recortes de jornais, etc. 

4 Biográfica 
Um estudo da vida de um artista, editor, fotógrafo, etc., num 

determinado período de tempo ou uma região geográfica. 

5 Aspecto especial 
Um estudo de um artista, editos, meio de impressão ou material 

dos cartões-postais. 

6 Moderna 
Uma coleção de cartões posteriores a 1945. Poderá ser 

classificada em qualquer uma das formas mencionadas acima. 

 
Pensamento original e criatividade também podem levar a diferentes tratamentos de uma 
coleção. 
 
3 – Definições de cartão-postal 
A ênfase de um cartão-postal está na imagem e não sobre o uso ou nas peculiaridades filatélicas 
(se presentes). 
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A ilustração pode ser de fotografia, desenho, desenho animado, desenho à mão, pintura, 
bordado, constituído por um aplique (adesivo) ou outro meio de ilustração. 
 
O material do cartão postal pode ser papel, couro, metal, madeira ou outro. 
 
O cartão-postal deve ter rigidez, espessura e peso suficientes para permanecer intacto durante os 
tratamentos dos Correios. 
 
O cartão-postal pode ter formato variado. 
 
Os cartões-postais podem ser: 
 

Circulados: postais que tenham características indicativas de que foram processados pela 
administração postal; 
Não circulados: postais que tenham impressos linhas ou espaços para o endereçamento, o 
que mostra que os cartões são destinados para envio sem envelopes. 
Novos: postais sem qualquer indicação de uso, ou seja, possuem seus espaços para        a 
mensagem e o endereçamento não preenchidos por qualquer forma. 
Usados: postais que contenham mensagem sob qualquer tipo de apresentação, podendo ter 
sido circulados ou não. Exceção feita às marcas de colecionadores, tais como carimbo com 
nome do(s) colecionador (es) a quem o cartão postal pertença ou tenha pertencido, indicativo 
de local e data de aquisição e outras pequenas marcas. 
 

São permitidos somente cartões postais contemporâneos originais, ou seja, reimpressões 
produzidas em uma época posterior deverão ser mostradas apenas excepcionalmente. 
 
Os cartões-postais, principalmente os fotográficos, podem não ter o espaço definido para a 
mensagem e o endereçamento, chamados de “verso liso”. Estes cartões-postais, quando não 
circulados, devem ter estas características descritas. 
 
 
4 - Critérios de avaliação  
 
4.1 - Título, plano e tratamento 
Deve haver uma relação clara entre o título, o plano ou estrutura e o tratamento 
(desenvolvimento), incluindo informações sobre o modo como o expositor escolheu para 
desenvolver o assunto, ou seja, a escolha dos cartões-postais para ilustrar o tópico, e como o 
expositor utilizou o material. 
 
A ilustração deve levar à linha da história que conduz o observador através da coleção. 
 
Originalidade, imaginação e ideias criativas serão especialmente avaliadas. 
 
A idéia e o plano serão avaliados de acordo com a correspondência entre o título, o plano e o 
desenvolvimento da história através da coleção como um todo. 
 
O tratamento será avaliado tendo em conta a escolha dos itens e onde eles são colocados dentro 
do enredo, bem como o posicionamento do texto apropriado em relação ao item. 
 
O tratamento e a descrição detalhada da tipografia, do método de impressão e do 
impressor/editor são igualmente importantes. Se essas informações não estiverem disponíveis, o 
motivo deverá ser explicado, sempre que possível. 
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Material de arquivo fotográfico original, usado como base para ensaios e provas na produção de 
um cartão-postal, será premiado. 
 
Cartões com fotos produzidas por particulares, que são enviados pelo serviço postal, não são em 
si apropriados para toda a coleção, embora sejam permitidos como uma pequena parte de uma 
coleção. 
 
 
4.2 - Conhecimento e pesquisa 
Pesquisa é um pré-requisito para o conhecimento do tema, e isto deve ser documentado através 
da escolha e da variedade do material, bem como em um curto texto em conexão com os cartões-
postais. 
 
Os textos devem conter informações essenciais sobre o tema e podem conter informações sobre 
o fotógrafo ou o artista. Informações sobre a tipografia, o método de impressão, e o 
impressor/editor, podem ser demonstradas de uma forma adequada. 
 
Os cartões-postais devem ser escolhidos corretamente no que se refere ao tópico, e o texto 
descritivo deve ser correto. 
 
A variedade (diversidade) do material é importante e será premiada. 
 
Conhecimentos pessoais e pesquisa também podem ser demonstrados pela presença de material 
onde apenas pouca ou nenhuma pesquisa foi realizada, por exemplo, uma área de colecionismo 
não usual. Conhecimento temático também pode ser demostrado pelo uso de material que tenha 
uma qualificação temática descoberta pelo expositor. 
 
 
4.3 - Qualidade e raridade  
A melhor qualidade possível, disponível para o assunto escolhido, deverá ser mostrada. Cantos 
ausentes ou dobrados, riscos, arranhões, etc. irão influenciar a condição dos cartões-postais; no 
entanto, certa tolerância será concedida para os itens postados mais antigos. Este também será o 
caso dos cartões-postais mais antigos, com texto escrito à mão no lado da foto, antes de ter sido 
introduzida a face de trás dividida, na medida em que tal texto não seja de uma qualidade 
particularmente ruim, com manchas de tinta, borrões, etc.  
 
Raridade está diretamente relacionada com a dificuldade em encontrar tais cartões-postais, na 
dificuldade de aquisição dos mesmos; o quão difícil será para duplicar a coleção. Alguns postais 
com “fotos reais” podem estar perto de serem únicos, pois muitas vezes eles foram produzidos 
apenas em pequenas quantidades. Até mesmo alguns cartões-postais impressos podem ser 
extremamente difíceis de encontrar. Cartões-postais mostrando detalhes com pessoas, 
atividades, transporte, etc. são mais importantes do que vistas gerais. 
 
Cartões-postais da época de ouro frequentemente foram impressos por várias editoras em um 
número de variações. As variações contemporâneas podem ser tratadas como originais, 
enquanto reimpressões modernas devem ser apresentadas como tais. Itens forjados, que não 
são claramente marcados como tal, causarão o rebaixamento da coleção pelo Júri.  
 
A antiguidade de um cartão postal é definida de acordo com três períodos: 
 
A - Antes de 1900 – precursores. 
B - De 1900 a 1930 – popularização. 
C - De 1930 a 1970. 
D - Modernos e de mídia. 
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4.4 – Apresentação 
O texto deve ser atraente e feito com bom gosto. A impressão geral da coleção é importante, tal 
como é a variedade na montagem. 
 
Páginas fortemente coloridas deverão ser evitadas. O enquadramento ou a molduragem dos 
cartões-postais podem aumentar a impressão visual. 
 
Ilustrações (mapas, desenhos, etc.) ou objetos, os quais possuem uma conexão direta com o 
tópico ou com o desenvolvimento do cartão-postal, podem ser utilizados em números limitados, 
mas não de modo que os cartões-postais se tornem secundários para a coleção. 
 

Normalmente, os cartões devem ser livres de manchas, rugas, enfeites, cantos dobrados, 
esmaecimento de tintas ou furos. Isso se aplica especialmente se os cartões são modernos, que 
deverão ser perfeitos em todos os aspectos. Juízes serão tolerantes quanto a defeitos físicos nos 
cartões que sejam particularmente raros. Cartões modernos deverão ser perfeitos no aspecto de 
defeitos físicos. Os cartões não serão penalizados se tiverem sido postalmente circulados ou 
tiverem a imagem invadida por mensagens escritas pelo remetente, a menos que tais mensagens 
prejudiquem seriamente o entendimento do motivo do cartão. 
 

Serão concedidos pontos para a coleção de cartões-postais em exibição.  

 

A pontuação a ser atribuída à coleção será da seguinte forma: 

 

Critério de avaliação Pontuação máxima 

1. Idéia, plano e desenvolvimento 30 

a. Página inicial (incluindo o plano) 5 

b. Apareência 5 

c. Tratamento (desenvolvimento) 20 

2. Conhecimento e Pesquisa  35 

a. Assunto 15 

b. Cartões 20 

3. Raridade 10 

4. Condição 20 

5. Apresentação 5 

T O T A L  100 

 

A pontuação deverá ser atribuída em numero inteiro de pontos, ou seja, não haverá pontos com 

decimais. 

 

 

 

 

Participe e divulgue a Filatelia no Brasil! 


